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De Jonge Honden-club,
die vooral getrokken
wordt door een tiental
enthousiaste
meiden
uit Buurthuis Mozaïek
aan de Schommelstraat,
scoorde op zaterdag 22
mei behoorlijk op het
Pijnackerplein.

Jonge Honden scoren
Er verscheen een grote meidentent,
die verwees naar de sprookjes uit
Duizend en één Nacht. Jongeren konden er terecht voor make-up, hair- en
nailstyling en henna.
Prachtige kunstwerkjes werden door
de jongeren van de Imelda-school
tentoongesteld. Ze maakten creatief
gebruik van wegwerpmaterialen. Het
kleine pretpark Tivoli pakte uit met
haar nieuwste uitvindingen waaronder een bobslee. Ook het Japanse

origami (het fameuze papiervouwen)
was van de partij. Dance Wave DTD
brak alle harten.
Het podium werd bestormd door de
beste schoolbands van de Popacademie van Zadkine. De ophitsende
rock van The Upstairs, de pakkende
teksten van de Dichter, de ontwapenende songs van Diona Fox and her
Ragdolls en de verpletterende Dikke
Vandalen: ze krijgen het publiek aan
het dansen en meedeinen. Eén van de

kids ontpopt zich op het podium als
een rasartiest in the mood van Diona.
Quality de Suriband van het Lispunt
brengt zuiderse vrolijke klanken.
De sfeer op het plein was super, een
gemixt publiek genoot, alle kleuren
van de regenboog en de meest uiteenlopende types. Kortom echt het Noord
waar je alleen van kan dromen.
Het Nieuwe Spoor, de dagopvang uit
de 1e Pijnackerstraat, zorgde voor de
versnaperingen, heerlijk!

Voorzitter Harlow Brammerloo van
de deelgemeente Noord gaf de eer
aan de meiden, die hij als initiatiefneemsters het podium opriep. “Zo
willen we het zien. Jongeren die zelf
wat creëren!“

Hop naar de volgende Jonge
Honden op zaterdag 17 juni op
het ponton op de Rotte bij de
Noorderbrug.
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Woonstadvisie op Top van Noord
Woonstad Rotterdam en bewogen bewoners presenteerden in basisschool de Fontein in de Hoyledestraat de nieuwe visie op de Top van Noord, het
gebied tussen de Gordelweg en het Klooster. De
visie berust op bewonersbetrokkenheid en oorspronkelijke uitstraling van het gebied.

Kentering
Eerst was er een terugblik. Zo
zag in 2006 het woningbezit van
Woonstad tussen de Zaagmolenstraat en de Gordelweg er beroerd
uit: plastic kozijnen en trespa platen, er was leegstand. Nieuwbouwplannen werden ontwikkeld met
slechts inspraak achteraf.
In 2008 komt er een kentering,
waarin de bewonersvereniging
Heer Vrankestraat een belangrijke
rol speelt. Doel van deze bij de oplevering van de gerenoveerde eengezinswoningen in 2005 opgerichte
bewonersvereniging is onderling
contact en invloed op de toekomstige nieuwbouw. De vereniging
hecht belang aan sfeer, groen, gezelligheid en binding met de wijk.

Het door Woonstad voorgestelde
nieuwbouwplan voor het Soetendaalseplein / Heer Vrankestraat
bleek een grote ontgoocheling. De
bouwstijl sloot niet aan bij de bestaande bebouwing. De nieuwe wo-

om aandacht vanwege de financiële
soberheid die de stad te wachten
staat en de focus op het centrum
en zuid.

Samen rond de tekentafel

Woonstad legt zijn oor te luisteren
bij de bewoners. De Raad der Wijzen en diverse leefbaarheidgroepen, waaronder die van de ‘Kop van
Noord’, worden opgericht.
In de zomer van 2008 gaat Woonstad overstag en er gaat een streep
door het oude nieuwbouwplan. De
potentie van de buurt wordt nu onderkend. Ze wordt omschreven als
mooi oud, vertrouwd, ontluikend
met talentvolle kids en bont. Het
gebied wordt inmiddels gezien als
een wijk met een goede ligging, die
na enkele esthetische ingrepen tot
de mooiste volkswijk van Rotterdam kan worden.

Met het nieuwbouwplan voor het
Soetendaalseplein / Heer Vrankestraat gaat het erna wel de goede
kant op. Op de hoek Soetendaalseplein komt huisvesting voor anderen, slechts één verdieping hoger
dan de aanpalende woningen.

Op maandag 17 mei ontving wethouder Schrijer uit handen
van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Noord het
eerste exemplaar van het boekje ‘de kracht van Noord’.

Heer Vrankestraat geeft nieuw elan / Foto: Brigitte Woppereis
start de bouw die 1,5 jaar zal gaan
duren.
Rond de nieuwbouw start een IP
procedure Buitenruimte. Het parkeren moet in de groeninrichting
ingepast worden

Verdere plannen
De komende 10 jaar worden in de
Top van Noord bloksgewijs alle
gevels in de oude stijl hersteld, ze
gaan er weer mooi en authentiek
uit zien. Het gaat daarbij om een
opknapbeurt van de Hoeksestraat,
de Hoyledestraat, de Kabeljauwsestraat en de kop van de Heer Vran-

kestraat. Op dit moment worden al
een aantal gevels van de Ruivenstraat en de Heer Kerstantstraat
aangepakt. Daarbij zorgt de deelgemeente dat ook de straten worden
opgeknapt.
In de Hoyledestraat en de Kabeljauwsestraat worden 16 woningen
door ERA Contour, projectontwikkelaar en bouwbedrijf, opgeknapt
en vervolgens doorverkocht als
casco- en kluswoningen. De kopers
kunnen dan zelf de indeling van
de woning bepalen. Naast de bui-

tenkant pakt ERA Contour ook de
dragende muren en de vloeren aan.
Rond deze woningen komt er een
bijeenkomst met ERA Contour. Net
als bij de nieuwbouw geldt dat ook
hier eerst 70 procent in de voorverkoop moet zijn verkocht, alvorens
er wordt begonnen.
In 2012 moet echt alles lopen. De
Top van Noord in het Oude Noorden wordt in 2015 echt de meest
gewilde volkswijk van Rotterdam.

De bewonersvereniging Heer Vrankestraat organiseerde in hun binnenterrein een stadsafari en wist
Woonstad en Deelgemeente Noord
voor hun plannen te winnen: zoveel mogelijk eengezinswoningen
met tuin in klassieke stijl.

Er wordt een architect gekozen
die karakteristieke bouwblokjes
van telkens drie unieke woningen
neerzet, zoals dat vroeger ook al
gebeurde. Veel aandacht gaat uit
naar details rond de kozijnen en
dakranden, naar kleine beeldhouwwerkjes. Gelet wordt ook op kleurgebruik.
De eengezinswoningen en de grote
appartementen kosten € 300.000,-, de kleine appartementen rond
de € 200.000,--. De verkoop start
rond de zomerperiode. Als 70 procent van de woningen is verkocht,

De nieuwe editie van het relatiemagazine ‘Wij Rotterdam’
van Woonstad Rotterdam is
verschenen. Dit nummer is
geheel gewijd aan het thema
van het laatste Woonstaddebat: ‘Wie maken nu eigenlijk
de stad?’. Dit succesvolle debat vond vorig jaar plaats in
het Nederlands Architectuur
Instituut, tijdens de 4e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR).
Hoe zorgen we samen dat Rotterdam leefbaar blijft? Hoe houden we
de stad divers, levendig en sociaal
duurzaam? En welke rol spelen architecten, stedenbouwers, corporaties, ontwikkelaars en bewoners
daarbij?
Op die vragen probeert Woonstad
Rotterdam in deze editie van ‘Wij

Rotterdam’ een antwoord te vinden. Kun je met fysieke ingrepen
en stedenbouwkundige planning
een stad vormgeven en hoe moet
dat dan? Diverse betrokken deskundigen die meededen aan het
debat geven hun kijk op de zaak.

Verstedelijking
Verstedelijking is bij uitstek een onderwerp waar Woonstad Rotterdam
zich als grote stadscorporatie mee
bezighoudt. De vraagstukken die er
liggen zijn uitdagend én complex.
De noodzaak goede antwoorden te
vinden is groot: meer dan de helft
van de wereldbevolking woont nu
in steden. En die steden blijven
maar explosief groeien, ook Rotterdam. Over 40 jaar woont driekwart
van de mensheid in de stad, zo luiden de voorspellingen. Dat vraagt
om creatieve oplossingen.

In dit boekje zijn mooie initiatieven en resultaten in de wijken van
Noord in beeld gebracht. Het laat
de krachtige samenwerking tussen alle partners in het gebied zien,
waardoor beweging in de wijken
mogelijk is. Het boekje is een gezamenlijke uitgave van de deelgemeente Noord en de vier woningcorporaties Com.Wonen, PWS Rotterdam, Vestia Rotterdam Noord en
Woonstad Rotterdam Noord.

Investeren in Noord
Als de deelgemeente Noord in
2007 drie krachtwijken krijgt,
neemt Noord de handschoen op.

Deelgemeente, woningcorporaties,
de stad, scholen, opbouwwerk, allerlei instanties en zeker ook bewoners. Zij zien een kans om het
Oude Noorden, de Agniesebuurt,
de Provenierswijk en de Bergpolder
te versterken en te laten groeien. Er
zijn spannende speelplekken gekomen, mooie pleinen, meer binding
in de buurten, veilige buurten en
vele initiatieven van bewoners om
projecten in de wijken op te starten. Van een projectmatige aanpak
gaan de partners nu verder naar
een structurele verbetering. Investeren in Noord is noodzakelijk om
dit voor elkaar te krijgen. Dit vraagt

In het boekje ‘de kracht van Noord’
komt deze hele caleidoscoop tot uiting. In ca. 17 hoofdstukjes en ca. 36
pagina’s is er aandacht voor tal van
ideeën vanuit bewoners en ondernemers (werkleertrajecten, bijvoorbeeld aan de slag in de beveiliging),
de woonomgeving en buitenruimte
(het voormalige Palace-terrein als
experimenteerplek, behouden historisch karakter), ouderen, jonge
gezinnen, speelruimte voor kinderen (Johan Cruyff Court), burenhulp in een nieuw jasje, de aanpak
in de Kloosterbuurt, bewoners met
corporatie en deelgemeente samen
rond de tekentafel (nieuwbouw
Soetendaalseplein).
De ‘Kracht van Noord’ is een offensief om te zorgen dat de aandacht
op Noord gericht blijft. Investeringen in het gebied en in de samenwerking zijn noodzakelijk om de
wijken en de bewoners over een
paar jaar echt sterk te laten staan.

Meer informatie
Voor meer informatie kan men terecht op de website van de deelgemeente Noord: www.rotterdam.nl/
noord.

Uw buurtagent
op Twitter
Beste bewoner,
Op de hoogte blijven van wat er in uw buurt speelt? Samen met de buurtagent uw wijk veiliger maken? Dat kan, volg mij op Twitter!
De twitterberichten (tweets) gaan bijvoorbeeld over getuigenoproepen,
diefstal, vernielingen, maar ook over resultaten die we behalen. U kunt
direct reageren met tips, voorstellen of een vraag. Zo werken we samen
aan een buurt waar het prettig wonen is.
Manoe Kathib Harammotahar
Buurtagent Oude Noorden
Mijn twitteraccount is

www.twitter.com/PRRHarammotahar.

PWS-nieuws
teambuildingdag op
Palace-terrein
In 2007 brandde aan de Zomerhofstraat in de Agniesebuurt
zalencentrum Palace af. Sindsdien is het een braakliggend
stuk land, wat de wijk een treurige aanblik geeft.
De woningcorporaties PWS Rotterdam en Com.Wonen ontwikkelen momenteel voor het Zomerhofkwartier een stedenbouwkundig masterplan.
Dit doen zij samen met BNG-Gebiedsontwikkeling. Hun plan gaat uit van
ruim 450 woningen, 2.300 m2 bedrijfsruimte, kantoren en winkels. In
2014 start de ontwikkeling van het hele kwartier.

Boek schuilen onder de
spoorbogen verschenen
In de aanloop naar de dodenherdenking
op 4 mei jl. is een uniek boek gepresenteerd: ‘Schuilen onder de Spoorbogen’.

Woonstad-nieuws
Nieuwe editie ‘Wij Rotterdam’

ningen hadden geen tuinen en het
binnengebied werd één grote parkeerplaats, mede veroorzaakt door
de hoge flat op de kop.

Boek de kracht van
Noord verschenen

Mooiste volkswijk van
Rotterdam

Karakteristieke bouwblokjes
Stadsafari
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Samenwerkingsverbanden
Dat vinden van creatieve oplossingen kan een corporatie als Woonstad Rotterdam niet alleen. Nieuwe
samenwerkingsverbanden
zijn
nodig tussen architecten, stedenbouwers, woningbouwcorporaties,
ontwikkelaars en bewoners. Geen
starre patronen, maar flexibele
organisatievormen die je invult
afhankelijk van de inhoud van de
wijkplannen. Ook daar gaat het
over in dit nummer van ‘Wij Rotterdam’.
Woonstad Rotterdam hoopt dat
zij op deze wijze de discussie kan
aanzwengelen over de vraag hoe
we samen de stad kunnen maken.
Het blijft een hoogst actueel thema,
waar we voorlopig nog lang niet
over uitgesproken zijn.

Dit bijzondere boek bevat verhalen van inwoners van Noord, die
tijdens de Tweede Wereldoorlog
kind waren en in die tijd opgroeiden. Het boek is tot stand gekomen
naar aanleiding van een motie van
raadslid Ina Chabot van de deelgemeente Noord.
In opdracht van de deelgemeente
interviewde het Geschiedenislab
daarop mensen die tijdens de oorlog opgroeiden in de Agniesebuurt,
Bergpolder, Blijdorp, het Liskwartier, het Oude Noorden of de Provenierswijk. De auteurs van het boek
zijn Marjan Beijering en Willy Hilverda.
Het boek ‘Schuilen onder de spoorbogen’ bevat twaalf verhalen, verteld door twaalf kinderen. Zij hebben niet echt bestaan, maar de dingen die ze meemaken zijn wel echt
gebeurd.
Het boek is bedoeld voor kinderen
uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Het is belangrijk dat zij
weten wat zich tijdens de oorlog in
hun eigen wijk heeft afgespeeld. Bij
het boek hoort ook een lesbrief, die
in de les kan worden behandeld.In
dit kader werd op maandag 26 april

Wordt dit nu een paleistuin? / Foto: Chantal Arts

Vernieuwende invulling
Tot die tijd heeft PWS het Palace-terrein aan de buurt overgegeven. Een
tijdelijke publieke ruimte, die de buurtbewoners langzaam mogen veroveren. Waarvoor ze ideeën kunnen ontwikkelen, experimenteren en
waar van alles mogelijk is. Zo kunnen zij er bijvoorbeeld tuinieren, een
barbecue houden, met fietsen rondjes maken, naar een filmvoorstelling
kijken of lekker chillen. Een laboratorium voor de publieke ruimte. Een
plek waar nog niet alles vaststaat en waar een vernieuwende invulling van
de publieke ruimte kan worden getest. Wat werkt blijft, wat niet werkt
verdwijnt.

Goede voorbeeld
bij de presentatie van ‘Schuilen
onder de spoorbogen’ op verschillende basisscholen door leden van
de deelraad een verhaal uit het boek
in de groepen 7 of 8 voorgelezen.

Te koop
Het boek ‘Schuilen onder de Spoor-

bogen’ is te koop bij boekhandel
Snoek aan de Meent.
Voor meer informatie over het Geschiedenislab kan men ook terecht
op hun website:
www.geschiedenislab.nl.

Het hele wijkteam en management van woningbouwcorporatie PWS heeft
onlangs het goede voorbeeld gegeven om het treurige terrein een veel
leukere aanblik te geven. Tijdens een teambuildingdag werden de vele
handen uit de even spreekwoordelijke mouwen gestoken. Houtsnippers
werden verspreid, reuzebloembakken met aarde gevuld en grote boomstammen als natuurlijke zitplekken neergelegd. Ook Henri Vermeulen
van de deelgemeente was van de partij.
Vanaf nu kunnen bewoners op het voormalige Palace-terrein al hun dromen waarmaken.
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Bewonerscolumn

Noord aan het woord

.

“Moet je zien!” Mijn tante
trekt me naar het raam aan de
achterkant van haar woning
en wijst naar beneden. Ik zie
veel groen met wilde bloemen
ertussen. Mijn tante is niet tevreden over haar nieuwe benedenburen die er een half jaar
wonen. “Ik erger me aan de
rommel in hun tuin. Het staat
vol met onkruid!”

Op een mooie
Pinksterdag
Op zondag 23 mei, Eerste
Pinksterdag, was ik op weg
vanuit de Agniesebuurt naar
het binnenterrein van het
Hofdijkcomplex. Er zou daar
een bewonersfeest zijn.
Ik liep over de Teilingerstraat
en de Noordsingel, toen mijn
aandacht werd getrokken door
een aantal tegels in het trottoir.
Het ging om tegels met daarin
de lampen, die de brandgrens
van het Duitse bombardement
op Rotterdam van 14 mei 1940
markeren.
Het herinnerde mij direct aan
ruim een week geleden, toen ik
op 14 mei jl. met vele anderen
bij het monument aan de Statenweg was om het bombardement te gedenken. Het was de
plek waar de Duitse bezettingsmacht arriveerde met het Duitse
ultimatum tot overgave.

Wie
wat
waar
Colofon
Noorderzon is een uitgave van Sonor
Steunpunt Opbouwwerk Oude Noorden/
Agniesebuurt, welke 10x per jaar gratis huis
aan huis wordt verspreid. Oplage 12.000
stuks. Verschijningsdatum volgend nummer
rond 21 juni 2010. Kopij inleveren uiterlijk
5 juli 2010.
Redactieadres
3e Pijnackerstraat 6b
3035 CK Rotterdam
Tel. 010 - 443 06 06 / 06 - 4572 4536
Email: hanoorderzon0@gmail.com
(Let op: ‘0’ = een nul, géén ‘o’)
Redactie
Hans Arts, Monique van Groningen en
Ed de Meijer, Marcel Niehoff, Marcel Speet,
Brigitte Wopereis;
Johannes Odé, Debbie Vermeulen, Willem
NOK, Lenie Rietveld, Jeanne van der Es,
Corrie Ulenberg, Ton Snijders, Wil van Vugt,
Michael Peeters, Eddy Kaijser, Martha Harel
Fotografie
Marcel Niehoff, Marcel Speet
Brigitte Wopereis
Opmaak
Bureau 404
Opmaak Pag. 6+7
Pressure Line

In één keer was ik even zeventig
jaar terug in de tijd. Ik probeerde mij in te denken hoe toen een
zolang vertrouwde woonwijk tot
ware hel moet zijn geworden.
Hoe vaak heb ik van mijn onlangs overleden moeder niet gehoord hoe zij als elfjarig meisje
het in haar broek deed, terwijl
de muren van het ouderlijk huis
stonden te schudden onder de
neerkomende bommen. Ik deed
het bijna spreekwoordelijk zelf
van angst in mijn broek.
Ik kwam weer tot mijn positieven in 2010 en liep door naar
het binnenterrein van het Hofdijkcomplex. De gezelligheid
kwam mij tegemoet, er bleek
van alles te beleven. Vele bekenden groetten mij en ik hen.
Met een oud-buurtbewoonster
raakte ik aan de praat over hoe
het vroeger op deze plek was,
toen er nog geen nieuwbouw.
Een intens en aansprekend ver-

Buurthuis Basta
Schoterbosstraat 17
3032 CN Rotterdam
Tel. (010) 467 86 52
Buurthuis Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 466 37 34
Stichting Kinderparadijs
Meidoorn
Meidoornstraat 47
3036 WC Rotterdam
Tel. (010) 467 80 70
info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net
• KinderKunstClub
	Insulindestraat 248
(donderdag 15.30-17.00 uur)
Wijkgebouw Klooster
Oude Noorden
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 467 18 23
E: kloosteron@senr.rotterdam.nl
contactpersoon/bedrijfsleider:
Adriana Bulnes
J0NGERENWERK STichtinG
BUURTWERK ALEXANDER
p/a Wijkgebouw Klooster
Oude Noorden,
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 266 87 52

Buurtbemiddeling
Noord – ‘Tuin’

haal over hoe mensen konden
strijden voor verbetering van
hun leven en hun lot.
Ik vroeg het me opeens oprecht
af: heeft mijn medemens (maar
ook ik?!) geleerd van alles wat
wij de afgelopen zeventig jaar
met elkaar hebben doorgemaakt
en elkaar aangedaan.
Met alle maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren
en de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in zicht heb ik
zo mijn ernstige twijfels. Ik wil
positief blijven denken, maar
het kost me elke dag steeds
meer moeite.
In één keer gooide ik al mijn
twijfels van mij af en gooide mij
volop in het feestgewoel: het was
mei en ik voelde mij vrij!!
Hans arts

Steunpunt
Opbouwwerk
Oude Noorden/Agniesebuurt
3e Pijnackerstraat 6b
3035 CK Rotterdam
Tel. (010) 443 06 00
Servicepunt
Oude Noorden /
Agniesebuurt
3e Pijnackerstraat 6b
3035 CK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44
Maatschappelijk Werk
Noord
Noordsingel 250
3032 BN Rotterdam
Tel. (010) 443 07 00

De buren hebben zich, volgens
mijn tante, ook niet voorgesteld
toen ze kwamen wonen. Dat vindt
ze niet netjes. We gaan weer zitten. Ze schenkt thee in en vertelt
over vroeger, toen alle buren in de
straat elkaar nog kenden. “Je hield
rekening met elkaar,”zegt ze, “dat
is er tegenwoordig niet meer bij.”
Zo moppert ze nog even door. Ik
vraag of ze bij de buren heeft aangebeld, om ze welkom te heten of
om te vertellen wat zij vindt van de
tuin. Dat heeft ze niet gedaan. Ze
denkt dat het mensen zijn die haar
niet kunnen verstaan. Uit haar reactie maak ik op dat ze bang is voor
die onbekende mensen: “Je hoort
tegenwoordig zulke gekke dingen!”
“Ach”, zeg ik, “wanneer je iemand
niet kent, ga je fantaseren over hoe
iemand zou kunnen zijn en dan
haal je soms vreemde dingen in je
hoofd.” Ik stel voor om samen naar
de buren te gaan.. Hoewel ze even
tegenstribbelt met de opmerking
“Ze spreken vast geen Nederlands”

Com.Wonen
Wijkpunt Rotterdam Noord
Heer Bokelweg 121
3032 AD Rotterdam
Tel. (010) 890 25 25
Woningstichting
PWS Rotterdam
Schiekade 730
3032 AL Rotterdam
Tel. (010) 750 69 00
Woonstad Rotterdam
Wijkteam Oude Noorden
1e Pijnackerstraat 64
3036 AP Rotterdam
Tel. (010) 440 88 00
Buurtbemiddeling
Noord
Agniesestraat 125
3032 TH Rotterdam
Tel. (010) 265 62 48

Ouderenwerk Noord
Eudokiaplein 33a,
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 244 82 40
Spreekuren: ma.+di.10.00-12.00
uur (Turkse cultuurtolk aanwe- Deelgemeente Noord
zig), do. 10.00-12.00 uur (Marok- Eudokiaplein 35
kaanse cultuurtolk aanwezig)
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 443 99 99
Sociaal Raadslieden
Servicepunt Oude Noorden/
KindeRdam
Agniesebuurt
Schiekade 34
3e Pijnackerstraat 6b
3032 AJ Rotterdam
3035 CK Rotterdam
Tel. (010) 44 300 33
Tel. (010) 466 15 44
op afspraak
Politie Bureau
• Zaagmolenstraat 92
• Walenburgerweg 54
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Uitnodiging presentatie Buurtgarderobeproject
Opzoomeraars,
deelnemers
aan het buurtgarderobeproject
en overige geïnteresseerde
buurtbewoners zijn bij deze
uitgenodigd voor een gezellig
samenzijn.

loopt ze toch met me mee de trap
af.
Na aanbellen wordt de deur geopend door een jonge vrouw met
lichtbruine huid. Ze draagt een
baby op haar arm. In uitstekend
Nederlands met licht accent staat
ze ons te woord. Ze toont zich verheugd over het feit dat mijn tante,
haar bovenbuurvrouw, aan de deur
staat. “U hebt de leeftijd van mijn
oma.” Mijn tante is opgelucht dat
haar buur een vriendelijke jonge
vrouw is, die Nederlands spreekt en
er ontstaat een prettig gesprek. Ik
ben eigenlijk niet meer nodig.

Tijdens deze bijeenkomst op
dinsdagavond 15 juni a.s. in het
SONOR-pand aan de 3e Pijnackerstraat 6b zullen de resultaten worden getoond van het bewonersiniti-

atief Buurtgarderobeproject. Bij dit
project heeft buurtfotograaf Marcel
Speet bewoners met hun favoriete
kledingstuk gefotografeerd en hun
bijpassend verhaal opgetekend.
Een voorproefje hiervan heeft u al
eerder in de Noorderzon kunnen
lezen.
Het belooft een prachtige expo van
foto’s te worden, begeleid met accordeonmuziek, taart en een kopje
koffie. Deze unieke tentoonstelling

zal ook deel uitmaken van de Route
du Nord, de kunstroute in het Oude
Noorden.
Graag tot ziens op dinsdag 15 juni.
De aanvang is om 19.0 0 uur. Het
wordt zonder twijfel een uniek festijn. Vanuit het opbouwwerk is er
nu al dank voor al die buurtbewoners, die aan dit Buurtgarderobeproject hebben meegewerkt.

Braakliggend terrein Wolstraat
bloemenzee

Dalia

Het braakliggend terreintje
Wolstraat, een zijstraat van het
Zwaanshals, werd herschapen
in een oase.

Wie iets wil doen aan irritaties of
overlast en daarover met de buren wil spreken, kan terecht bij
Buurtbemiddeling Noord. Buurtbemiddeling is laagdrempelig en
neutraal. De buurtbemiddelaars
zijn vrijwilligers uit RotterdamNoord. Zij hebben niet alleen
een training gevolgd, zij zijn ook
ervaringsdeskundig want ook zij
hebben en zijn buren. Wie niet
eigenlijk?
Tel: (010) 265 62 48 of e-mail:
noord@buurtbemiddeling.org.

Basisscholen
• De Dialoog
Hildegardisstraat 8
3036 NW Rotterdam
	Tel. (010) 244 04 65
• De Klimop
	Rembrandtstraat 27
3035 LL Rotterdam
	Tel. (010) 466 68 95
• Het Plein
	Benthuizerstraat 101
3035 CN Rotterdam
	Tel. (010) 465 78 46
• Hildegardisschool
	Verbraakstraat 7
3036 MR Rotterdam
	Tel. (010) 465 68 40
• OBS Combinatie’70
Louwerslootstraat 135
3036 PV Rotterdam
	Tel. (010)466 35 37
• De Fontein
Hoyledestraat 25
3036 LP Rotterdam
	Tel. (010)465 93 66
• Prinses Julianaschool
Snellemanstraat 47
3035 WK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 51
OPVOEDWINKELTJETWINKELTJE
Benthuizerstraat 75
3035 CK Rotterdam
open op ma+do 9.30-14.00 uur
di + wo 9.30-17.00 uur
Tel. 010 213 14 96

Voortgezet onderwijs
• Grafisch Lyceum Rotterdam
Heer Bokelweg 255
3032 AD Rotterdam
	Tel. (010) 880 25 00
• Lodewijk Rogier College
- Vestiging Zomerhof
	Noordsingel 72
3032 BG Rotterdam
	Tel. (010) 465 50 55
- 	Vestiging Hildegardis
	Walenburgerweg 35
3039 AC Rotterdam
	Tel. (010) 465 74 38
• Accent Praktijkonderwijs Centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Telefoon (010) 465 10 36
• Zadkine Educatie
1e Pijnackerstraat 38
3036 GJ Rotterdam
	Tel. (010) 465 87 30
SOCIAAL MEDISCH
KINDERDAGVERBLIJF
DIKKERTJE DAP NOORD
Heer Kerstantstraat 48
3036 NN Rotterdam
Tel. (010) 411 50 43
(vragen naar locatie Noord)
GEMEENTE ROTTERDAM
BELLEN? BEL: 14010
Voor al uw vragen, klachten of andere
meldingen, 24 uur per dag

Bewonersvereniging
Pijnackerplein
De Bewonersvereniging Pijnackerplein gaat in juni verder
met het programmeren van diverse afwisselende (muzikale)
activiteiten.

plein.eu. Ook kunt u het aanmeldingsformulier afhalen bij Chez
Maria aan het Pijnackerplein 6, van
woensdag t/m zaterdag van 12.00
tot 17.30 uur.

Er zijn maar liefst 3 activiteiten gepland: op vrijdag 4 juni een klassiek
concert, op zaterdag 19 juni de 4e
Brocante, Kunst- & Curiosamarkt
en op zondag 27 juni de trombone/
tuba-groep van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest.

“To the POPera!”

Operadagen Rotterdam
In het kader van de Operadagen
Rotterdam organiseert deze organisatie op vrijdag 4 juni in samenwerking met de Bewonersvereniging Pijnackerplein een concert in
de historische muziekkoepel. De
Russische zusters Elnara en Gulanara Shaffigulina zingen aria’s uit
verschillende opera’s en volksliederen in het Russisch, Duits en Italiaans. Bij dit concert zullen Elnara
en Gulnara worden bijgestaan door
Antoniya Nikova op de piano.
Het concert begint om 19.30 uur
en duurt tot 20.45 uur. Bij onverhoopt slecht weer zal het concert
plaatsvinden in het Atrium van
verzorgingshuis Humanitas aan de
Bergweg.

(kraamhuur) Brocante-, Kunsten Curiosamarkt
Voor de 4e jaar wordt op zaterdag
19 juni van 10.00 tot 17.00 uur een
Brocante-, Kunst- en Curiosamarkt
gehouden.
Wilt u een kraam huren (4.00 x
1.20 m), dan kunt u het aanmeldingsformulier downloaden van
www.pijnackerplein.eu of informatie aanvragen op info@pijnacker-

Na een filmmuziek- en een musicalprogramma werd het tijd om
een nieuwe dimensie toe te voegen
aan het repertoire van de trombone/tuba groep van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest. Het resulteerde in hun nieuwste programmat: “To the POPera!” Het is een
combinatie geworden van prachtige bekende klassieke melodieën
uit beroemde opera’s en popliedjes, een feest van herkenning. Van
Wagner tot ABBA, van de Beatles
naar Verdi en uiteindelijk via Puccini naar de gang van buurvrouw
Jansen, want daar staat nog altijd
een paard!
Dit concert begint op zondag 27
juni om 15.00 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken
op de website www.pijnackerplein.
eu of e-mailen naar info@pijnackerplein.eu. Men kan ook voor de
agenda en eventuele wijzigingen
kijken op het aanplakbord in het
glazen huisje op het Pijnackerplein
Het bestuur van de Bewonersvereniging Pijnackerplein hoopt ook
dit jaar tijdens deze activiteiten veel
wijkbewoners en belangstellenden
te begroeten. Iedereen is van harte
welkom!

Het terreintje werd opgeleukt met
door dagopvang Van Speijk gefabriceerde plantenbakken, schilderijen, houtsnippers en een oergezel-

lig terrasje. Woningbouwcorporatie
Com.Wonen en de deelgemeente
Noord zorgden voor de financiering.
De opening van het parkje was
uniek. Een mooi koepeltentje van
het Rotterdams Volkstheater werd
opgesteld. Circus Klomp bracht
voor de ogen van de ademloze

kids schitterende acrobatiek. De
kinderen honden daarna zelf voor
acrobaat spelen. Jos Valster en
kompaan Frank brachten populaire
nummers en het levenslied. Iedereen vond het heel gezellig en voor
herhaling vatbaar. De plantenbakken werden allemaal door de kinderen eigenhandig gevuld, geweldig!

Plantjesdagen
Op vrijdag 14 mei beplanten
een 15-tal jongeren en jong
volwassenen van Serve the
City, een club die zich inzet voor
de oude wijken, zowat het hele
Oude Noorden. Een dag later
zorgde Mensen Maken de Stad
voor een ware bloemenzee in
de Agniesebuurt.
Serve the City
Bij de enthousiaste werkers van
Serve the City ging het vlot van de
geraniumbakken bij de Hofdijk
naar de Rembrandtstraat. Bewoners van de Burgemeester Roosstraat waren toen al druk bezig met
aarde en bloemen.
Na een snelle hap trok de groep
richting Top van Noord voor de

aanpak van de Soetendaalseweg, de
Kabeljauwse straat en het Soetendaalseplein.
Het klapstuk werd de Ooievaarstraat, waar de lavendel enorm was
doorgeschoten. Onder de bezielende leiding van bewoner Herman
Peren werd overal de snoeischaar
ingezet en werd ook dit kinderrijk
straatje een echt paradijs.
De mensen van Serve the City waren blij met de bewonersinzet op
veel plekken en het Oude Noorden
was blij met hen.
Deze actie werd mogelijk gemaakt
door de deelgemeente Noord en
woningbouwcorporatie Woonstad.

Bloemenzee in de
Agniesebuurt
De volgende dag was het de beurt

aan de Agniesebuurt om in het
groen gezet te worden. Kleur en
Fleur is in deze buurt topprioriteit voor de bewoners, het is een
belangrijk onderdeel (wens) van
de daar gemaakte straatagenda’s.
Deze plantjesdag was bedoeld voor
de Agniesestraat en de Vijverhofstraat. Tientallen bewoners hebben
aan de actie deelgenomen. Zo namen zij planten mee om geveltuinen en boomspiegels te beplanten
en/of op balkon op te hangen. Het
was ook een gezellig en leuk ontmoetingsmoment voor de bewoners uit de Agniesebuurt.
Een leuk detail bij beide plantjesdagen: alle groen werd met de bakfiets aangevoerd!
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Meiden, kids en actieve buurtbewoners
over hun buurt
De meiden
In het gezellige pandje aan het
Noordplein 12 spraken een tiental
jonge meiden over hun buurt.
“Het Noordplein kan veel groener”
vinden ze, “Leg een groene grasmat
in het midden met bankjes er rond.
Er wordt al zolang gezeurd over dit
plein!”
De Noordsingel vinden de meiden
‘toppie’, de oversteek naar de Agniesebuurt kan beter. Populair bij de
teeners zijn het Snellemanplein en
het Rode Plein (bij de Meidoorn).
Zijn er nog gevaarlijke plekken?
Ja, de oversteek bij de Heer Bokelweg als de tram voorbij giert en de
levensgevaarlijke Zaagmolenburg.
Ook de Rechter Rottekade vinden ze
’s avonds eng, “dan is het er zo eenzaam”.
De Zaagmolenkade kan wat meer
fleur en kleur krijgen. Bij een aantal
is ook het Ammersooiseplein popu-

Actieve buurtbewoners

lair. De jonge dames zijn georiënteerd op de buurt. De school voor
de meesten is Zadkine aan het Hofplein 19. Ze nemen tram 4 of 8 naar
school en stad. Ze studeren Sociaal
Cultureel Werk, Sociale Dienstverlening, assistent management en bedrijfskunde. Het meest populair bij
de jeugd zijn de evenementen.

De kids
Een dag later gingen we met de kids
aan de slag. Zo maakten een twintigtal kinderen in kleine groepjes een
wandeling door hun buurt. Ze namen daarbij de route die ze bijna dagelijks deden, naar hun speelplekken
of hun favoriete winkelstraat.
De kids waren best kritisch. Rommel
op straat en massa’s peuken kregen
strenge blikken.
De oversteken richting Agniesebuurt
en richting binnenterrein Noordplein, de bocht Heer Bokelweg rich-

Groei- en Bloeiroute
ting Vriendenlaan: ze kregen een
vette min. Fietsers vanuit de Burgemeester Roosstraat richting Noordsingel hebben geen enkel uitzicht
en belanden zo onder de tram. Het
kan dus beter.De Zwart Janstraat
en de Zaagmolenstraat zijn wel erg
druk, maar bijzonder populair bij

de kinderen. Er valt van alles te beleven. “Jammer dat er geen mooi glad
scatebaantje naartoe leidt” moppert
Sebastiaan. Het Noordplein is saai en
de terrasjes kunnen best wat gezelliger. De activiteiten op het Noordplein
blijken immens populair.

Actieve buurtbewoners bekeken
eveneens kritisch de Oude Noordenkaart. Welke routes nemen ze vaak
en waar zitten de knelpunten?
Stevige kritiek kregen de oversteekplekken
Rembrandtstraat/Noordplein, Vriendelaan/Heer Bokelweg,
Jacob Catsstraat/Noordmolenstraat
en Burgemeester Roosstraat/Noordsingel.
De Noorderboulevard werd wat de
verkeerssituatie betreft beleefd als
rommelig. Het Noordplein vond
men saai met te weinig groen en
vooral te weinig activiteiten.
Men ging naarstig op zoek naar een
trapveldje voor de kids richting Heliport. De afstand bleek moeilijk te
overbruggen. Psychologisch komt
men ook in een andere buurt.
Een kinderroute moet veilig zijn,
maar ook duidelijk en vooral aantrekkelijk.
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Hartverwarmend Wijkfeest / Voetbaltoernooi
Honderden jongeren, kinderen
en volwassenen waren op 5
mei afgekomen naar het Johan
Idaplein voor het ambitieuze
voetbaltoernooi met wel 20
deelnemende teams, waaronder een kwart jongerenteams.
Naast mooie borders, prijkte
een panakooi en was er een
spetterend podiumprogramma.

DJ Nadia zorgde voor de sfeer, de
Groove Kings stalen de show en
de Dance-group DTD was verrassend.
Ontroerend waren de kleine meisjes uit buurthuis Mozaïek aan de
Schommelstraat, die een mooi
stukje dansstijl presenteerden.
Rapper Lorenzo kreeg de kids actief met eigen mini raps. Viera en
haar Freestyle groep bracht swing
en zangeres Ramos wist met gevoelige nummers het publiek aan
haar lippen te krijgen.
Master Humpa wrong zich op
Foto’s: Johannes Odé

stelten als een oude gabber door
het veelkoppige publiek. Het zonnetje scheen lekker en het hele
plein was één en al verbroedering.

Knallend buurtfeest Hofdijk Junior - Senior

De jongelui van de Slinger, die
jongeren van alle pluimages wil
binden, wisten discussie los te

Op zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag, werd op het binnenterrein aan de Hofdijk het al bijna
traditionele buurtfeest gehouden.

Feest in het Land van Grijs

Alles werd door de bewoners zelf
georganiseerd, geregeld en geprogrammeerd. Het werd een groots en
vooral oergezellig buurtfeest.
Het prachtige groene binnenterrein
was versierd met de kleurrijke tentjes van het Rotterdams Volkstheater. Langs een lint van kramen kon
je flaneren langs speelgoed, shirts,
brocante en een heuse loterij.
Op het podium speelden jongelui
werk van de Beatles en brachten bespelers van de traditionele Australische blaaspijpen het oergevoel van
de bush. De brassband van Noventa
maakte iedereen wakker en gaf vervolgens een aantal workshops voor
fanatieke kids. Na wat oefenwerk
kwam er ook nog een aardig geluid
uit. Buurtzangers Yvonne veroverde
met haar mooie stem alle harten.

Een creatieve dj wist alles te verbinden: van rock tot smartlap, van pop
tot breakdance.
Versnaperingen genoeg. Surinaamse hapjes van een buurtbewoner
zorgden voor pit. Naast de spectaculaire Opzoomertaart zorgde de
klasse barbecue voor de klapper op
de vuurpijl.

Vooral belangrijk was de inzet van
de talrijke vrijwilligers, de onderlinge solidariteit en het buurtgevoel.
Het was een leuke heerlijke sfeer.
Het buurtfeestje gaf een warm gevoel en is voor herhaling vatbaar.
Met dank aan Bas van de Heijden,
filial aan de Goudsesingel.

Ledenwervingsactie
honkbalvereniging
Neptunes

Foto’s Michael Peeters

Honkbalvereniging Neptunes gaat
een ledenwervingsactie organiseren, met als doel meer jeugd aan te
trekken. Zo wil men in de zomervakantie op 6 en 13 augustus zomerclinics organiseren, waar de jeugd
zich voor kan inschrijven. Er wordt
gemikt op de leeftijd van ongeveer
6 tot 9 jaar, warmee ze d.m.v. een
vorm van honkbal te spelen, kennis
met de sport en de vereniging kunnen maken. In september zal er ook
nog een open dag plaatsvinden.

Junior
Gelukkig dat we nog kunnen voetballen. Ik hoop dat we snel kunstgras krijgen. De glijbaan vind ik
saai. Het moet een draak worden
met een lange vurige tong. Wat ik
nog mis? Een kabelbaan. Wat mijn
zus wil? Meer bloemen, tekeningen
in het gras – en een bubbelbad!

Senior
Prachtig dat het een echt park wordt.
Het wandelpad tussen de bomen
van de Rotte geeft een mooie ontsluiting. Die groen chill heuvel lijkt
me wel een uitdaging. Het wordt in
elk geval groen in een stenige buurt.
De buurt wordt aantrekkelijk.

De Koningin en Koning van het
Land van Grijs kunnen weer
lachen!! Eerst kon niets meer
hen blij maken en waren ze alleen maar treurig. Ze stuurden
daarom hun onderdanen eropuit om op zoek te gaan naar
dingen die hen konden opvrolijken.
Vooral de leerlingen van de middenin
het Land van Grijs gelegen basisschool De Fontein volgden het eervolle koninklijk verzoek op. Ze kwamen terug uit tal van andere landen,
waaronder het Land van de Rap, het
Land van de Muziek, het Land van de
Dans en het Land van Hout. Met grote
trots lieten de jonge onderdanen zien
wat ze allemaal hadden gevonden,
gemaakt of geleerd. Zo rapten ze,
zongen ze, dansten ze en lieten hele
mooie (houten) werkstukken zien. De
blijheid en enthousiasme straalde letterlijk van de blije kindergezichtjes af.
Het werkte, de Koningin en de Koning vierden samen met hun jonge
onderdanen en hun ouders een groot
feest en ze leefden allemaal nog lang
en gelukkig.

Beleefd, gemaakt en geleerd
De leerlingen van basisschool De
Fontein aan de Hoyledestraat maakten deze bijzondere voorstelling samen met enkele leden van theater-

krijgen in een bijzonder relaxte
sfeer.
De meiden van Latifa maakten
poezen, tijgers en spidermans
van de kids. De kinderen werden
rijkelijk behangen met zelfgemaakte sieraden en de henna was
symbool van het feest.

Het was al met al een leuke Bevrijdingsdag: free yourself.

Basisschool Het
Plein ondersteunt
actieve ouders
In de ouderkamer van basisschool Het Plein aan de Benthuizerstraat worden voor ouders veel cursussen en activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld opvoedingscursussen voor ouders met
peuters, schoolkinderen en pubers, fietslessen, sportlessen,
taalcursussen, de cursus ‘kinderen helpen met hun schoolwerk’,
de cursus ‘Bewust en gezond zwanger’ en ook EHBO-lessen.

De koninklijke onderdanen dansden van vreugde / Foto: Debbie Vermeulen

groep Echte Liefde. Hiermee werd in
de vorm van een soort ‘Kinderhotel’
aansluiting gezocht bij de wijktheatersoap (“voor volwassenen”) ‘Het
Nieuwe Hotel’, die de afgelopen seizoenen in wijkgebouw Het Klooster
werd gespeeld. Hierbij was (en is) het
sleutelwoord het ontwikkelen van onbekende talenten. De jonge leerlingen
uit diverse groepen konden dan ook
op deze wijze aan zowel leerkrachten als hun ouders laten zien wat ze
het afgelopen seizoen tijdens de naschoolse activiteiten hadden beleefd,
gemaakt en geleerd.

Smaakte naar meer
De reacties na de voorstelling op
maandagmiddag 26 april van zowel leerlingen, ouders, leerkrachten
en theatermakers waren na afloop
overduidelijk: het experiment bleek
bijzonder geslaagd en smaakte naar
(veel) meer.
Andere basisscholen zijn inmiddels
ook al met dit concept aan de slag
gegaan. Zo brachten enkele dagen na
deze voorstelling leerlingen van basisschool Prinses Juliana aan de Snellemanstraat hun prestaties voor het
voetlicht.

Het Plein heeft ervoor gekozen het
aanbod van activiteiten op de behoeften van de ouders af te stemmen, om
hen zo bij de ontwikkeling van hun
kinderen te ondersteunen. Gezien
de toenemende opkomst bij de activiteiten weet de organisatie dat er ook
daadwerkelijk wordt aangesloten bij
de wensen van de ouders en dat men
op de goede weg is.
Lonneke Groeneveld, ouderconsulente op Het Plein, is erg enthousiast
over de inzet en deelname van de
moeders/ouders: ”Lerende moeders/
ouders zijn een stimulans voor hun
kinderen. Kinderen vinden het erg
leuk als hun ouders in de ouderkamer
meedoen aan activiteiten. Ze vragen
regelmatig of hun ouders er ook zijn
en of ze goed hun best doen.”

Cursus EHBO voor kinderen
Medio februari 2010 hebben 12 moeders in de ouderkamer de cursus
EHBO voor kinderen gevolgd en na
enige tijd ook echt een diploma behaald. Deze zijn door directeur H.

de Vries van Het Plein op feestelijke
wijze uitgereikt.
Alle moeders zijn trots en voelen zich
na de cursus en het diploma een stuk
zekerder. Enkele reacties na afloop:
- Toria: “Ik vond het heel leerzaam,
belangrijk en ik heb handvatten
gekregen om te handelen als er iets
met mijn kinderen gebeurt.”
- Ikram: “Ik heb drie kinderen en
weet nu hoe ik bij ongelukken moet
handelen.”
- Smahan: “Deze cursus is aan te raden voor alle ouders met kinderen,
want een ongeluk zit in een klein
hoekje.”

Enthousiast
Na deze EHBO-cursus zijn de ouders zo enthousiast geworden, dat ze
gevraagd hebben om een cursus ‘reanimatie’. Basisschool Het Plein zal
natuurlijk ook aan deze wens gehoor
geven.

pagina 10

NR 24 - juni 2010

Mag ik me even voorstellen…
Ik ben Willem, ik woon in CVD de Nok
en ik zoek een maatje
Aan de Bergweg 109, schuin tegenover Correct, zit sociaal pension de Nok van het Centrum Voor Dienstverlening. Hier wonen 31
mannen en vrouwen, die niet altijd even
goed voor zichzelf kunnen zorgen.
Ze krijgen waar nodig begeleiding.
Voor de een kan dat zijn hulp bij
het zoeken naar (vrijwilligers)werk,
voor de ander leren zijn/haar kamer
op orde houden of hulp bij allerlei
administratieve zaken.
Ook Willem woont er. Lees onderstaand zijn indrukwekkende verhaal.

13 jaar
“Ik ben 56 jaar geleden geboren
in de Afrikaanderwijk. Ik was de
op één na oudste uit een gezin van
4 kinderen. Mijn vader was chef
monteur in een machinefabriek
waar ze bakkerijmachines maakten.
Mijn moeder was zoals zoveel moeders in die tijd huisvrouw.
Toen ik 5 jaar was is mijn moeder
overleden. Omdat mijn vader niet
alleen voor de kinderen kon zorgen
ben ik naar een pleeggezin gegaan.
Dat ging niet zoals nu met tussenkomst van allerlei instanties, ik
ging gewoon naar de slager op de
hoek waar we altijd kwamen. Hij
had met ons te doen en zei dat ik
voorlopig, voor 6 weken, wel bij
hun kon wonen. Die 6 weken zijn
uiteindelijk 13 jaar geworden! Mijn

maar ik ben één van de 31.
Wat ik mis is wat persoonlijke aandacht van iemand die speciaal voor
mij langskomt om wat leuks te gaan
doen. Bijvoorbeeld een keer naar
de training van Feyenoord of wandelen over de markt en een visje
eten. Iemand van wie ik niet zoveel
hoef, behalve een paar leuke uurtjes
doorbrengen. Ik zou het dan ook

13 jaar lang heb ik brood en banket
gebakken. Ik ben onder andere in
dienst geweest bij bakker Poot en
Klootwijk en heb als patissier een
jaar in Hilton gewerkt.
Ik kreeg een vriendin, we hebben
een huisje gezocht en gevonden (in
dezelfde straat waar ik ben geboren!). We zijn gaan samenwonen,
zijn verloofd, getrouwd en hebben
twee zonen gekregen. We hebben
alle twee altijd hard gewerkt en
kochten alleen iets als we het contant konden betalen.”

Inmiddels wist ik dat
ik manisch depressief
was
geweldig vinden als iemand na het
lezen van mijn verhaal denkt: ‘dat
lijkt me leuk’!
Ook als je eens langs wilt komen
om te zien en horen (ik ben dé PRman van CVD de Nok!) hoe het er
hier aan toe gaat, ben je van harte
welkom. Of als het je leuk lijkt om
hier iets anders te doen, bijvoorbeeld assisteren bij activiteiten.”

Erg veel gaan drinken
“Niet alles bleef van een leien dakje
gaan. Ik had last van wisselende
stemmingen. Soms zag ik het allemaal niet meer zitten en had nergens zin in. Dan was dat ineens
over en kon ik de hele wereld aan.
Dit had gevolgen voor mijn werk en
voor mijn relatie. Doordat ik een periode regelmatig te laat kwam zonder dat ik kon uitleggen waarom,
ben ik ontslagen. Dit durfde ik niet
tegen mijn vrouw te zeggen.
Mijn vrouw en ik begrepen elkaar
niet meer, ook door die wisselende
stemmingen.

“CVD als goede buur”

Foto’s: Evelyne Boot

Degene die de contacten regelt tussen vrijwilligers en CVD de Nok is
Evelyne Boot. Zij is de projectcoördinator van “CVD als goede buur”,

Wat ik mis is wat persoonlijke aandacht van
iemand die speciaal voor mij langskomt om
wat leuks te gaan doen.

Altijd hard gewerkt
“Ik ging na de lagere school naar de
middelbare school. Daarna wilde ik
bakker worden. Doordat mijn vader
bakkerijmachines maakte hoorde
ik wel eens wat over bakkerijen, dat
leek me wel wat. Slager worden leek
me niks, veel te koud!
Bakker ben ik inderdaad geworden,

duurt even voordat je daar goed
op ingesteld bent en je komt nooit
helemaal van die wisselende stemmingen af.
Vanuit WWL ben ik verhuisd naar
CVD de Nok. Dat is nu al weer 9
jaar geleden. En eigenlijk wil ik hier
nooit meer weg! Er wordt hier goed
voor ons gezorgd, De begeleiding is
aardig en ondersteunt ons bij van
alles.
Ik heb een eigen kamer waar ik veel
naar muziek luister. Ik heb bewust

Kunstborrel Noord
aan vooravond Route du Nord
jaren hadden verzameld. Omdat er
zo enthousiast op gereageerd werd
en steeds vaker werd gevraagd of de
meubels ook te koop waren, is op
organische wijze SPAM geboren.
Bij SPAM vind je van alles voor
jezelf en je interieur: van vintage
stoelen, tafels, lampen en kleding,
via audio en lp’s tot en met speelgoed en gadgets uit de jaren 50 tot
en met 80.

Op donderdag 17 juni is er van 17.30 tot 19.30 uur weer
de halfjaarlijkse kunstborrel van Sanne Lansdaal, de
Cultuurscout Noord. Dit keer is de locatie SPAM ROTTERDAM aan de Zaagmolendrift 53, inloop vanaf 17.00 uur.

Twee keer per jaar organiseert
cultuurscout Sanne Lansdaal een
kunstborrel. Deze kunstborrels zijn
er voor ontmoetingen tussen kunstenaars, bewoners, organisaties en
politici. Er kan volop worden genetwerkt, kunst- en cultuurprojecten
worden gepresenteerd en nieuwe
initiatieven geboren.

en theater hand in hand gaan. Uitgangspunt is om bezoekers op een
interactieve manier te betrekken bij
evenementen: niet van een afstandje toekijken, maar juist van dichtbij
meedoen!

Programma

Bird is een podium, dat focust op
muziek die haar wortels heeft in het
zwartmuzikale gedachtegoed (jazz,
hiphop, soul en funk). Als introductie op het aanstaande ‘BIRD-podium’ organiseert Stichting John106
vier ‘BIRD-diners’, gekoppeld aan
een (live) programma waarbij de
geschiedenis van zwarte muziek
in centraal staat. Geïnteresseerden
voor deze diners kunnen zich vanaf
15 juni aanstaande aanmelden via
de website www.mini-mall.nl.

Tijdens de kunstborrel zal er een
interessant programma zijn:
Conny Janssen Danst is van de
partij. De dansgroep laat de trailer
zien van COMMON GROUND: de
unieke reeks voorstellingen in juni
en juli op het dak van de Hofbogen (station Hofplein) met dans,
live muziek van Michel Banabila &
special guests en eten en drinken
met uitzicht op de skyline van Rotterdam.

Nox Ludi geeft een presentatie
over zichzelf en het eerste evenement Dobber. Nox Ludi wil een
reeks evenementen organiseren,
waarbij beeldende kunst, muziek

Vooravond Route du Nord

Livepodium ‘BIRD’, dat medio 2011 onder het voormalig
station Hofplein haar deuren
opent, zal zichzelf voorstellen.

Villa Zebra verzorgt aansluitend op het project Monsters
in de Bogen en anticiperend op
een nieuw plan de workshop
‘Stad op je hand’. Neem uw kin-

Foto: Marcel Niehof
deren mee en bouw samen een stad
op je hand.

Tot slot verzorgt jazz zangeres
Anne Julie Ottosen een spetterend optreden.

SPAM ROTTERDAM
SPAM ROTTERDAM is ontstaan
vanuit een atelierruimte waar exposities werden aangekleed met
vintage meubels, die Sandra Breuer
en Marcel Niehoff in de loop der

Verder houden Sandra en Marcel
zich ook bezig met het organiseren
van kunst- en cultuurevenementen
t.b.v. de sociale cohesie in de wijk.
Dit is in samenwerking met Eddy
Kaiser en Michelle van Dijk o.a.
uitgegroeid tot Route du Nord, een
evenement dat de Zwaanshals en
het omliggende gebied laat bruisen
van de kunst. Tijdens een ontdekkingstocht van deur tot deur vind je
een variatie van rauwe underground
kunst tot aan highend kunst.
De kunstborrel vindt op donderdag
17 juni dan ook plaats aan de vooravond van Route du Nord. Natuurlijk kunt u tijdens de Kunstborrel
ook alle informatie over de route
verkrijgen.

Op zaterdag 26 juni vindt in
Rotterdam de jaarlijkse Dag
van de Architectuur plaats.
Elk jaar verrast deze dag de
bezoekers met de schoonheid
van de opengestelde gebouwen. Dit jaar is het thema
‘Tweede Leven: Architectuur &
Hergebruik’.

“De begeleiders van Havenzicht
hebben me verder geholpen. Eerst
heb ik een tijd gewoond bij WWL,
dat staat voor Wonen Werken Leven, ook een woonbegeleidingsproject van het Centrum Voor Dienstverlening.
Vooral het werken wilde niet zo
goed lukken. Inmiddels wist ik dat
ik manisch depressief was. Daar
zijn wel medicijnen voor, maar het

Ik besloot weg te gaan. Het enige
wat ik meenam was mijn muziek:
de installatie en de LP’s.
Omdat ik mijn vrienden niet wilde
vertellen wat er aan de hand was en
ik zo gauw geen eigen woonruimte
vond ben ik gaan zwerven. Ik heb
op straat geslapen en maakte soms
gebruik van de nachtopvang bij
CVD Havenzicht, ook van het van
het Centrum Voor Dienstverlening.
Ik ging een uitkering aanvragen,
toen nog in de Sionstraat. Het grap-
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Dag van de Architectuur - in Noord

pige is dat ik later een huisje kreeg
in het gebouw waar ik indertijd
mijn uitkering heb aangevraagd.
Door alle ellende ben ik toen ook
erg veel gaan drinken.”

Bewust geen TV

vader kwam elke week langs. Mijn
broers en zus zag ik jammer genoeg
niet zo vaak meer.”
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geen TV op mijn kamer, omdat ik
anders mijn bed en kamer niet
meer uit zou komen. Ik heb namelijk nog steeds wel periodes dat ik
moeite heb om op gang te komen.
Helaas heb ik ook diabetes. Maar ik
drink geen druppel meer!”

‘Dat lijkt me leuk’
“Ondanks dat ik het goed naar mijn
zin heb in de Nok, mis ik toch wel
wat. Ik kan goed opschieten met
medebewoners en begeleiders,

een project om de buurt meer te
betrekken bij de opvangvoorzieningen en de voorzieningen meer bij
de buurt.
U kunt haar bereiken op telefoonnummer (010) 243 81 07. Ook kan
ze u meer vertellen over alles wat de
vrijwilliger van het Centrum Voor
Dienstverlening kan verwachten
en/of welke afspraken zij met een
vrijwilliger maken.
Wilt u meer weten over het CVD,
kijk dan op de website www.cvd.nl.

Het epicentrum van de dag is deze
keer ROTABS style center aan de
Zaagmolenkade. Niet zomaar toevallig: de voormalige brandweerkazerne is tegenwoordig omgetoverd
tot een warenhuis van ontwerpers
en kunstenaars.
Naast tal van te bezoeken winkeltjes
zal er ook een uitgebreid programma plaatsvinden. Zo kunnen bezoekers aan de volgende activiteiten
meedoen:

• Het schoonheidsgeheim van
ROTABS ontrafeld
Ben je als bewoner van het Oude
Noorden al vaker in ROTABS style
center geweest en denk je het gebouw al goed te kennen? Dan willen
we je toch verassen met het verhaal
achter de verbouwing door de architecten zelf, Marx & Steketee. In de
rondleiding gaan zij in op het ont-

werp en de verrassende keuzes die
gemaakt zijn.

• Maak je eigen designstoel!
Op de dag kan je uiteraard genieten van alle bestaande ontwerpen,
maar je kunt ook je handen uit de
mouwen steken tijdens een workshop krattenstoel bouwen. Hiermee maak je een eigen designstoel
van pallethout. Het ontwerp is geïnspireerd op meubels uit de jaren
dertig van Rietveld. Na een ochtend
slopen en bouwen neem je je eigen
designstoel mee naar huis!

• Architectuurspreekuur
Heb je een ontwerp-/interieur-/

bouwkundig probleem? Wellicht is
er een oplossing. In een half uur
kun je in een één op één sessie met
een (interieur)architect de prangende kwestie voorleggen. Al tekenend
en bouwend wordt samen tot een
verrassend resultaat gekomen.

• Kinderworkshop Verbouwstad
Samen met professionele knutselaars van Villa Zebra knutsel je
van verschillende materialen een
gebouw. Bijvoorbeeld een huis, een
school of een voetbalstadion. Kan
dit gebouw ook een nieuwe bestemming krijgen? En hoe ziet het er
dan uit?

• Fietstour door het Oude
Noorden
Ontdek het Oude Noorden op de
fiets. Deze multiculturele stadswijk
met zijn karakteristieke straten is
gebouwd in de negentiende eeuw.
Je ziet met eigen ogen hoe de wijk
langzaam in oude luister wordt hersteld. Zie hoe de renovatie van de
wijk tevens als vlieggevel dient voor
de omringende particuliere woonverbetering. Monumenten als de
Hofpleinspoorlijn, de voormalige
brandweerkazerne Rotabs en het
gerechtsgebouw aan de Noordsin-

gel zijn of worden getransformeerd
naar nieuwe functies. De renovaties
leveren een belangrijke bijdrage
aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de buurt.
Zet zaterdag 26 juni in je agenda
en kom van 10.00 uur tot 18.00 uur
naar ROTABS style center aan de
Zaagmolenkade 46.
Kijk voor meer informatie op de
website www.airfoundation.nl.
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Z o me m u Ziek
Zomermuziek op de Rotte wordt mogelijk gemaakt door:
Prins Bernhard Cultuurfonds, Van Leeuwen Van Lignac Stichting, Stichting Animus Donandi, Stichting Bevordering van Volkskracht,
Gemeente Rotterdam - Kunst en Cultuur, Woonstad, Stichting VSBfonds, Deelgemeente Noord

18
juni
2010
op de Rotte

19.00 uur Draaiorgel rosalinDa
19.30 uur opening
19.40 uur MultiCulti Koor rotterDaM noorD
20.15 uur Braziliaanse zangeres Heloise Baylão Met BanD
21.00 uur pauze surprise aCt CoMpany witH Balls & yaCuMBa
21.30 uur sinfonia rotterDaM o.l.v. Dirigent
ConraD van alpHen

CoMposities van o.a. luigi BoCCHerini
antonio vivalDi en wolfgang aMaDeus Mozart

solisten De sopraan linDe sCHinKel
(woont in Het ouDe noorDen)

De 17-jarige violiste Marie-Claire Boel

soleert in ‘zoMer’ uit De vier jaargetijDen van
antonio vivalDi. zij was finaliste Bij Het
prinses CHristina ConCours voor jonge MusiCi

22.45 uur vuurwerK

